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AB İLE TÜRKİYE ARASINDA KRİTİK ZİRVE 
AB’nin iki üst düzey ismi Ashton ve Füle, Türkiye’yi ziyaret ediyor.  
Gündemde önemli konular var. Öte yandan, AB ile Türkiye arasında 
“troyka” toplantıları artık tarih oluyor. Yeni formatta yapılacak görüşmede, 
daha yakın bir işbirliği görüşülecek. Türkiye’nin İsrail ile yaşadığı gerilim 
ve İran konusunda Batı’dan farklı bir politika izlemesi, Avrupa’da “eksen 
kayması” tartışmalarına yol açmıştı. Türkiye’nin AB sürecinin  kritik bir 
sürece girmesi de 13 Temmuz 2010 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirilecek zirvenin önemini arttırıyor. Zirveye Dışişleri Bakanı 
Sayın Ahmet Davutoğlu başkanlığında, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci 
Sayın Egemen Bağış’ın da katılacağı bir heyetle iştirak edilmesi 
bekleniyor. Ülkemizin AB’ye adaylık statüsünün tescil edildiği 1999 
yılından bu yana her AB Dönem Başkanlığı sırasında bir kez Türkiye-AB 
Troikası Bakanlar Toplantıları düzenlenmekteydi. Türkiye-AB Bakanlar 
Düzeyinde Siyasi Diyalog Toplantısı, Lizbon Antlaşması’nın yürürlüğe 
girmesi ve AB’nin oluşan yeni kurumsal işleyişi uyarınca, Troika 
toplantılarının yerini aldı. Toplantıya, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası 
Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Catherine 
Ashton, Genişleme ve Komşuluk Politikası'ndan sorumlu AB Komiseri 
Stefan Füle ve AB Konseyi ile Komisyon yetkililerinin katılması 
beklenmektedir. Kaynak: AB-İlan 
 
AB EKONOMİSİNDE SON GÖSTERGELER 
Euro Alanı işsizlik oranı bir önceki ayla karşılaştırıldığında değişmeyerek, 
Mayıs 2010'da, Nisan 2010'da olduğu gibi %10 seviyesinde seyretti. 
İşsizlik oranı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde %9,4 seviyesindeydi. AB27 
işsizlik oranı ise yine bir önceki aya göre değişmeyerek, Mayıs 2010'da 
%9,6 olarak gerçekleşti. AB27 işsizlik oranı Mayıs 2009'da %8,9 olarak 
gerçekleşmişti. Eurostat tahminlerine göre, Mayıs 2010'da 15,8 milyonu 
Euro Alanı'nda olmak üzere AB genelinde yaklaşık 23,1 milyon kişi 
işsizdi. Bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, Euro Alanı'nda 
işsiz kişi sayısı yaklaşık 1 milyon civarında artarken, AB27'deki toplam 
artış 1,8 milyon civarında gerçekleşti. Üye ülkeler arasından işsizliğin en 
düşük olduğu ülkeler Avusturya (%4) ve Hollanda (%4,3) iken, en yüksek 
olduğu ülkeler Letonya (2010'un ilk çeyreğinde %20), İspanya (%19,9) ve 
Estonya (2010'un ilk çeyreğinde %19) oldu. Bir önceki yıla kıyasla, işsizlik 
5 ülkede düşerken, 22 ülkede artış gösterdi. İşsizlikte en büyük 
gerilemeler Avusturya (%4,9'dan %4'e) ve Almanya'da (%7,6'dan %7'ye) 
gerçekleşirken; işsizlikte en yüksek artışlar Estonya (2010'un ilk 
çeyreğinde %11'den %19'a) ve Letonya'da (2010'un ilk çeyreğinde 
%13,5'ten %20'ye) gerçekleşti. Perakende ticaret hacmi, Mayıs 2010'da 
bir önceki aya kıyasla Euro Alanı'nda %0,4 oranında düşüş gösterirken, 
AB27'de sabit kaldı. Nisan ayında perakende ticaret Euro Alanı'nda %0,9 
ve AB27'de %1 düşüş göstermişti. Perakende satış endeksi Mayıs 
2010'da bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında Euro Alanı'nda 
%0,9, AB27'de ise %0,4 düşüş gösterdi. Mayıs 2010'da "Yiyecek, içecek 
ve tütün” bir önceki aya göre Euro Alanı'nda ve AB27'de %1,1 düşüş 
sergilerken, yiyecek dışındaki sektörlerde Euro Alanı'nda %0,3 düşüş, 
AB27'de ise %1 artış gözlendi. En yüksek artışlar İsveç ve İngiltere 
(ikisinde de %2,3) ve Finlandiya'da (%1,8), en fazla düşüşler ise Litvanya 
(%10,7), Bulgaristan (%8,7) ve Letonya'da (%8,4) gözlendi.  
Kaynak: EU Rapid 
 

 
SLOVENYA İHRACATÇININ LOJİSTİK ÜSSÜ OLMAYA ADAY 
Cumhurbaşkanı Gül ticaret hacminin 10 yılda 10 kat arttığı Slovenya'ya 
gidiyor. DEİK Sloven İş Konseyi Başkanı Arıcıoğlu ülkenin iyi bir 
dağıtım noktası olduğunu söyledi. Son 10 yılda Türkiye ile ticaret 
hacmini 10 kat arttırarak 850 milyon dolara çıkaran Slovenya, 
Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olmak istiyor. Cumhurbaşkanı 
Abdullah Gül'ün 14-16 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği resmi 
ziyaret, Slovenya ile ekonomik ilişkiler açısından önem taşıyor. Deniz 
taşımacılığı, lojistik fırsatlar ve ekonomik ilişkilerin masaya yatırılacağı 
geziye Abdullah Gül'ün yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği/Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye'den 
30'a yakın işadamı katılacak. Türk ihracatçılar açısından Slovenya'nın 
önemli bir lojistik merkezi olma potansiyeli taşıdığını belirten Dış 
Ekonomik İlişkiler Kurulu Türk-Sloven İş Konseyi Başkanı Başar 
Arıcıoğlu, "Slovenya, Orta Avrupa için çok güzel bir dağıtım noktası. 
Bugüne kadar Türk firmaları İtalya'nın Trieste Limanı'nı kullanıyorlardı. 
Ancak bu liman fazlasıyla yoğun. Slovenya'nın yaptığı yol yatırımlarıyla 
Avrupa içlerine ulaşım çok rahatladı. Türk ihracatçıları Slovenya'nın 
Koper Limanı'nı rahatlıkla kullanabilir" dedi. Kaynak: Referans 
 
ÇİN'DE AVRUPALI ŞİRKETLERE KARŞI AYRIMCILIK 
ARTIYOR    
Çin’de faaliyet gösteren AB Ticaret Odası’nın (EUCCC) 500 Avrupalı 
şirketi ele alarak yaptığı araştırma sonuçları Çin’de korumacılığın 
arttığını ortaya koyuyor. Çin’de faaliyet gösteren Avrupalı şirketlerin 
yönetim kurulu başkanlarıyla görüşülerek elde edilen sonuçlar ülkenin 
politik liderlerinin yabancı şirketlere karşı giderek daha fazla ayrımcı bir 
tavır aldığına, ülkede son dönemde uygulamaya konulan korumacılık 
önlemlerinin de endişe verici boyutlara ulaştığına işaret ediyor. 
Araştırmaya katılan şirket yöneticileri, fikri mülkiyet haklarının 
uygulanmaması ve yerel yönetimlerin mevcut yasaları Çinli şirketler 
lehine yorumlamasının da Avrupalı şirketler önünde büyük engel 
oluşturduğunu belirtiyor. Diğer taraftan Avrupa’da yatırım yapan Çinli 
şirketlerin sayısında da artış olduğu gözleniyor. Romanya ve 
Bulgaristan’daki Çin yatırımlarının son dönemde arttığı belirtiliyor. 
Kaynak:Euobserver 
 
DOĞRUDAN TİCARET TÜZÜĞÜ BİR BAŞKA BAHARA KALDI 
Kuzey Kıbrıs’ın Avrupa Birliği ile doğrudan ticaret yapabilmesini 
sağlayacak tüzük taslağı konusundaki karar, Avrupa Parlamentosu 
Başkanlık Konferansı'ndan Hukuk İşleri Komisyon'una iletildi. Böylelikle 
nihai kararın sonbahara ertelendiği belirtiliyor. Tüzük taslağı, kabul 
edildiği takdirde Kuzey Kıbrıs'ı tanımak anlamına geldiği için AB 
Bakanlar Kurulu’nda altı yıldır bu yasanın çıkmasını engelleyen Kıbrıs 
Rum kesiminin itirazına maruz kalıyor. AB’nin Lizbon Antlaşması 
uyarınca AP üyeleri, ticari meseleler ve tüzükte değişim yapabilme 
imkanı konularında ortak karar hakkına sahip olmuştu. AP Başkanlık 
Konferansı’nın bu kararı ile Kıbrıslı Rumların tüzüğü AP’de ele 
alınmasını engellemek ve ertelemek adına zaman kazanmış oldular. 
Parlamento’nun uluslar arası ticaret komitesi başkanı Vital Moreira, iki 
ay önce siyasi grupların liderlerinden, bu tüzükten kendi komitesinin 
sorumlu olup olmadığına karar vermelerini istemişti. Kaynak: Euractiv 
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